
সবায় এিগেয় জন শাসন ম ণালয়

পনশন ফাইল ৪ িদেন িন ি র রকড
অ া  সবা দােনও আমূল পিরবতন, পেদা িত ও পদায়েন ধান মাপকািঠ হেব মধা
যাগ তা
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সহকারী  সিচব মিহউি ন আহেমেদর মতুৃ েত তার ী  হািমদা  বগম  পািরবািরক পনশন চেয় জলা
পযােয় আেবদন কেরন ২১ এি ল। সিট বধুবার চড়ূা  অ েমাদন সােপে  িন ি  হেয়েছ জন শাসন
ম ণালেয়র সিচব পযােয়। আেবদনিট পটয়ুাখালী জলা থেক ম ণালেয়র শাখা পযােয় আেস ২৬ ম।
এর ’িদেনর মাথায় সব ধাপ পার হেয় ২৯ ম নিথ অ েমাদন কেরন সিচব ফেয়জ আহ দ। অথাৎ
ম ণালয় পযােয় পনশন ফাইল িন ি  হল মা  চার িদেন।

খাঁজ িনেয় জানা যায়, সাধারণ পনশেনর জ  আবলু কােসম বারহান উি ন নােম ৮৫ ব ােচর একজন
কমকতা  আেবদন  কেরন  ২৮  এি ল।  সিটও  বধুবার  চড়ূা ভােব  িন ি  হয়।  এভােব  জন শাসন
ম ণালয় তার সবা দােনর কােজ নিজরিবহীন রকড সিৃ  করেত স ম হেয়েছ।

সূ  বলেছ, ধু ম ণালয় নয়, ম ণালেয়র অধীন িবিজ স ও কমচারী কল াণ বাডসহ সবে ে  তা
ও জবাবিদিহতা িনি ত করা হেয়েছ। কােনা সবা াথী যােত নূ নতম হয়রািন বা নােজহােলর িশকার হেত
না হয়, স জ  িবেশষ তদারিকর ব ব া িনেয়েছন জন শাসন ম ণালেয়র সিচব।

বধুবার এ িবষেয় দিৃ  আকষণ করা হেল সিচব ফেয়জ আহ দ যগুা রেক বেলন, চাকিরজীবেন শতভাগ
পশাদািরে র সে  কাজ কেরিছ। িতিট কম েল িনেজেক সবক মেন কেরিছ। যেহত ুজনগেণর ট াে র

  িবএম জাহা ীর
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© সব  ািধকার সংরি ত ২০০০-২০১৯ | এই ওেয়বসাইেটর কােনা লখা, ছিব, অিডও, িভিডও
অ মিত ছাড়া ব বহার বআইিন।

পয়সায় বতন-ভাতা হয়, তাই কৃতপে  িনেজেক জনগেণর সবক মাণ করার চ াটা সব সময় িছল।
এখন সিচেবর দািয়ে  এেস  িনেজেক গেবর সে  আরও বড় সবক মেন  কির।  যিদও এিট  একিট
র েলটির ম ণালয়। সরাসির সাধারণ মা ষেক সবা দয়ার েযাগ নই বলেলই চেল। এখােন মলূত

আমােদর কমকতা-কমচারীেদর সািভস িদেয় থািক। এর মেধ  পনশন একিট বড় িবষয়।

িতিন বেলন,  েত কেক বলা আেছ- িদন শেষ কাজটাই  আসল। তাই কায়ািলিট কাজ দখেত চাই।
অথাৎ কােনা ফাইল পি ডং রাখা চলেব না। যত ত স ব সিঠক িস া  িদেয় ফাইল িন ি  করেত
হেব। এর ফেল এখন পনশন থেক  কের জন শাসন ম ণালেয়র িতিট কাজ ততার সে  হে ।

জানা গেছ, আকি ক পিরদশেনর পাশাপািশ জারদার মিনটিরং ব ব া ও জবাবিদিহতা িনি ত করার
ফেল জন শাসন ম ণালেয়র িতিট দফতের আেগর তলুনায় অেনক গিত িফেরেছ। যখােন আেগ পনশন
ফাইল মােসর পর মাস পেড় থাকত, কায়াির দয়ার নােম হয়রািন করা হেতা; এখন তার িকছুই নই।

এ ছাড়া  ১৫৪ জন কমকতা িনেয় িবশাল কমযে র এ ম ণালেয় এখন ই-ফাইিলংেয়ও বশ সাফল
এেসেছ। আ ঃম ণালেয়র জিরেপ িত মােস জন শাসন ম ণালেয়র অব ান হয় ি তীয়, না হয় তৃতীয়।
কােজর ভিলউম বিশ না হেল িনঘাত এ ম ণালয় ই-ফাইল িন ি েত থম ান অজন করেত পারত।

কমচারী  কল াণ  বােডর  সব  সবােক িডিজটাল  প িতেত  আনা  হেয়েছ।  অ দান  বিৃ সহ  সবিকছুর
আেবদন এখন নয়া হয় অনলাইেন। িফরিত সবাও িনি ত করা হয় একই প িতেত। অ েমািদত বরা
িকংবা অ দান এেকবাের সবা হীতার ব াংক িহসােব চেল যায়। অথাৎ ঘষু নয়া তা দেূরর কথা, ঘষু
চাওয়ার পথও ব  কের দয়া হেয়েছ।

মু ণ ও কাশনা অিধদফতের (িবিজ স) এখন সব িদক থেক তা অজন করার পেথ। এখােন ধােপ
ধােপ িনরাপ া িনি ত করার ে  িজেরা টলাের  নীিত হণ করা হেয়েছ। একই অব া পিরবহন পুেল।
সাভাের লাক শাসন িশ ণ ক েকও সব িবষেয় জবাবিদিহ করেত হয়।

এিদেক জন শাসন ম ণালয় িঘের ইতঃপূেব তদিবর ও বদিল বািণেজ র যসব অিভেযাগ চাউর িছল,
সিট এখন শূে র কাঠায়। কােনা  নীিতবিহভূত তদিবেরর েযাগ নই। পদািধকারবেল পূণ এ

ম ণালেয়র ম ী ধানম ী শখ হািসনা। পেদা িত ও পদায়ন থেক  কের সবে ে  িতিন তা
জবাবিদিহতা িনি ত করার পাশাপািশ সেবাপির সংি  কমকতার মধা যাগ তা মলূ ায়েনর ওপর কেঠার
িনেদশনা িদেয়েছন।

কেয়কজন কমকতা জানান, ম ণালেয়র িতম ী ফরহাদ হােসন সদা হাে া ল একজন স ন ব ি ।
উ িশি ত িতম ী িনেজও একজন দ  মা ষ গড়ার কািরগর। িতিন এ ম ণালেয় যাগদােনর পর থেক
িবদ মান সবার মােনা য়ন ছাড়াও ি েয়িটভ কােজর ওপর বিশ  িদেয় আসেছন। পেদা িত ব নার
যৗি ক অিভেযাগ থেকও বিরেয় আসেত চান। অথাৎ সবাই পেদা িত পােবন না। িক  িযিন পােবন না

তার পছেন যন িনিদ  কারণ থােক। এ িবষয়িট িতিন ে র সে  িনেয়েছন।
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